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Helmikuun 23. päivänä heti sen jälkeen, kun venäläiset sotajoukot tunkeutuivat Ukrainaan,
meille välitettiin kuva kahdesta yksittäisestä venäläisestä anarkistista, jotka seisoivat Moskovan
keskustassa pidellen kylttejä. Toinen kylteistä oli varustettu tekstillä ”Ei joukkoja Donbassiin”.
Mellakkapoliisi pidätti molemmat ripeästi.

Seuraavaan päivään mennessä tuhannet venäläiset olivat seuranneet heidän esimerkkiään ja
saapuneet kaduille kymmenissä kaupungeissa Venäjällä osoittaakseen mieltä sotaa vastaan, huo-
limatta itseensä kohdistuvasta uhasta. Useita heistä pidätettiin. Moskovassa ryhmä anarkisteja
marssi toistuvasti helmikuun 24. päivän yönä kantaen banderollia, jossa luki: “Rauhaa Ukrainaan
– vapautta Venäjälle”. Vielä senkin jälkeen, kun poliisi oli hajottanut päämielenosoituksen ja teh-
nyt useita pidätyksiä, muotoutui tämä anarkistiryhmä uudestaan ja jatkoi marssia, kunnes poliisi
pidätti heidätkin.

Mielenosoittajien osoittama rohkeus tekee nöyräksi. Älkäämme antako kenenkään väittää
tätä kriisiä kysymykseksi venäläisten ja ukrainalaisten vastakkainasettelusta. Meillä on kaikilla
syytä yhdessä vastustaa Putinin sodanhimoa ja jokaisen valtion imperialismia, niin idässä kuin
lännessäkin.

Se, päättääkö Venäjän kansa kokonaisuudessaan tukea tätä hyökkäystä korkealla hinnalla –
tai vastustaa Putinin agendaa, niin ikään korkealla hinnalla – saattaa hyvinkin olla keskeisessä
asemassa siinä, mitä Ukrainassa tapahtuu pitkällä aikavälillä. Sillä välin olemme sen velkaa niille
venäläisille, jotka riskeeraavat oman vapautensa, että otamme selvää, miten tämä hyökkäys heille
näyttäytyy, ja miten se vaikuttaa heidän elämiinsä Venäjällä.

”Vapaus on etuoikeus, joka on varattu niille, joilla on varaa olla taistelematta itse luomissaan
sodissa – hullujen silmissä olemme vain nappuloita pelilaudalla, olemme vain esteitä heidän tiellään
kohti maailman valloitusta.”

-Tragedy, ”Eyes of Madness”
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Ei alueliitoksille ja imperialismille



Tämä julkilausuma ilmestyi venäjäksi osoitteessa avtonom.org, joka on mediaprojekti joka kas-
voi libertaarisesta kommunistisesta Autonomous Action -verkostosta.

21. helmikuuta pidettiin hyvin epätavallinen Venäjän federaation turvallisuusneuvoston ko-
kous. Osana tätä teatteria Putin pakotti lähimmät palvelijansa julkisesti “pyytämään” häntä tun-
nustamaan Itä-Ukrainan Luhanskin sekä Donetskin niin sanottujen “kansantasavaltojen” itse-
näisyyden. (Luganskaja Narodnaja Respublika sekä Donetskaja Narodnaja Respublika, lyhenteet
LNR ja DNR).

On selvää, että tämä on askel kohti näiden alueiden liittämistä Venäjään, riippumatta siitä
kuinka valloitus virallistetaan (tai ei virallisteta). Itseasiassa Kreml lakkaa näkemästä LNR:n ja
DNR:n Ukrainan osina ja tekee niistä viimein suojelualueitaan. “Ensin itsenäisyyden tunnustus,
sitten liittäminen”: nämä askeleet kehitettiin jo vuonna 2014 Krimillä. Tämä tulee selväksi myös
Naryškinin esittämistä typeristä kommenteista (“Kyllä, tuen näiden alueiden liittymistä Venäjän
federaatioon”).1

Koska kokousta ei esitetty suorana lähetyksenä vaan videoituna, kompurointi oli jätetty lä-
hetykseen tarkoituksella, ja sen oli tarkoitus lähettää selkeä viesti.

“Vedotessaan kansaan” tuona samana iltana Putin oli kovasti samaa mieltä pyyntöjen kanssa
ja ilmoitti tunnustavansa LNR:n ja DNR:n itsenäisiksi tasavalloiksi. Tarkalleen ottaen hän sanoi
seuraavasti: “Me otamme palan Donbassia, ja mikäli Ukraina keinuttaa venettä, niin syyttäkööt
itseään, me emme näe sitä valtiona, joten tulemme ottamaan vielä enemmän.” Putinin julistuksen
mukaan Venäjän sotilaat ovat jo marssimassa LNR:n ja DNR:n alueille. Tämä on selvä uhkaus
muulle Ukrainalle, erityisesti niille Luhanskin ja Donetskin alueille, jotka ovat yhä Ukrainan
hallussa. Tämä on se todellinen miehitys – tähän saakka Luhanskia ja Donetskia on miehitetty
pääosin välikäsien kautta.

Emme halua puoltaa yhtäkään kansanvaltaa tai valtiota. Olemme anarkistja ja olemme kaik-
kia kansojen välisiä rajoja vastaan. Mutta vastustamme tätä liitosta, sillä se vain luo uusia ra-
joja, ja päätös tästä on yksin autoritäärisen johtajan tekemä — Vladimir Putinin. Kyse on Venä-
jän imperialistisesta aggressiosta. Meillä ei ole harhakäsityksiä Ukrainan valtiosta, mutta meille
on selvää, ettei se ole tämän tarinan päähyökkääjä. Tämä ei ole kahden yhdenvertaisen pahan
mittelö. Ensinnäkin tämä on yritys Venäjän autoritääriseltä hallitukselta ratkaista omat sisäiset
ongelmansa “pienellä voitokkaalla sodankäynnillä ja maa-alueiden kerryttämisellä”.

On hyvin todennäköistä, että Kremlin hallinto tulee järjestämään jonkinnäköisen spektaak-
keliomaisen “kansanäänestyksen” liitetyillä alueilla. Tällaiset näytökset järjestettiin DNR:ssä ja
LNR:ssä jo vuonna 2014, mutta edes Moskova ei tunnustanut niiden tuloksia. Nyt Putin on ilmei-
sesti päättänyt tehdä toisin. Näillä alueilla ei voida puhuamistään “vapaista ja salaisista vaaleista”
— ne ovat täysin Moskovasta riippuvaisten sotilaallisten rikollisjengien hallinnassa. Kaikki, jotka
vastustivat jengejä tai integraatiota Venäjään joko tapettiin tai pakotettiin muuttamaan maasta.
Mikä tahansa “kansanäänestys Donbassin paluusta kotisatamaansa” tulee olemaan valheellista
propagandaa. Donbassin asukkaat voivat muodostaa päätöksensä vasta kun kaikkien maiden so-
tilaat, ja ennen kaikkea Venäjän federaation sotilaat poistuvat alueilta.

DNR:n ja LNR:n tunnustaminen ja liittäminen eivät tuo mitään hyvää Venäjän itsensä asuk-
kaille.

1 Sergey Naryškin, Venäjän ulkomaan tiedustelun päällikkö, kompuroi vastatessaan Putinin kysymykseen ja
ehdotti vahingossa DNR:n ja LNR:n liittämistä Venäjään, vaikka hänen ei pitänyt sanoa sitä osuutta vielä ääneen.
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Ensinnäkin tämä tulee johtamaan kaikkien elämän osa-alueiden militarisaatioon, yhä tiukem-
paan Venäjän kansainväliseen eristäytymiseen, sanktioihin sekä yleisen hyvinvoinnin laskuun.
Tuhoutuneen infrastruktuurin korjaaminen sekä “kansantasavaltojen” liittäminen Venäjän bud-
jettiin ei myöskään tule olemaan ilmaista — molemmat tulevat maksamaan miljardeja ruplia, jot-
ka muuten voitaisiin käyttää koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Ei ole epäilystäkään, että Ve-
näjän oligarkkien huvipursien pienenemisen sijasta kaikkien muiden elämä tule huononemaan.

Toiseksi todennäköinen pyrkimys aseelliseen konfrontaatioon Ukrainan kanssa tulee tarkoit-
tamaan lisää kuolleita ja haavoittuneita sotilaita ja siviilejä, lisää tuhottuja kaupunkeja ja kyliä,
lisää verenvuodatusta. Vaikka tämä konflikti ei eskaloituisikaan maailmansodaksi, eivät Putinin
imperialistiset haaveet ole yhdenkään elämän arvoisia.

Kolmanneksi tämä tulee tarkoittamaan niin sanotun “Venäläisen maailman” levittäytymistä
yhä laajemmalle: se on mielipuolinen sekoitus uusliberaalia oligarkiaa, tiukan keskitettyä val-
taa ja patriarkaalista imperialistista propagandaa. Tämä vaikutus ei ole yhtä silmiinpistävä kuin
älypuhelimiin kohdistuvat sanktiot tai makkaran hinnan nousu — mutta pitemmän päälle se on
paljon vaarallisempi.

Kannustamme teitä vastustamaan Kremlinin aggressiota kaikilla sopiviksi näkemillänne ta-
voilla. Vastustakaa alueiden haltuunottoa mistä syystä tahansa, vastustakaa Venäjän armeijan lä-
hettämistä Donbassiin, vastustakaa militarisaatiota. Ja viime kädessä vastustakaa sotaa. Menkää
kaduille, levittäkää sanaa, puhukaa ympärillänne oleville ihmisille — tiedätte mitä tehdä. Älkää
vaietko. Tarttukaa toimeen. Pienikin kivi voi jumiuttaa kuoleman koneiston rattaat.

Kaikkia rajoja, imperiumeja ja sotia vastaan!
- Autonominen toiminta
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Moskovan Food Not Bombs



Tämä teksti on pikainen käännös 24. helmikuuta Telegramissa julkaistusta Moskovan Food Not
Bombs -aktivistiryhmän lausunnosta. Kolme päivää lausunnon julkaisemisen jälkeen internetissä
levisi video, jossa mellakkapoliisi brutaalisti pidättää kyseisen ryhmän jäseniä Moskovassa heidän
kantaessaan sodan vastaista banneria, jossa vaaditaan enemmän kuin yhden ihmisen mielenosoi-
tuksia koskevan kiellon poistamista. Venäjän poliisi oli aiemmin ryhtynyt pidättämään yksittäisiä
mielenosoittajia.

Me emme ikinä tule tukemaan valtiota, meidän lippumme on musta, me vastustamme rajoja
ja siipeileviä presidenttejä. Me vastustamme sotia ja siviilien tappamista.

Palatsit, purjeveneet, toisin ajattelevien venäläisten vankituomiot ja kidutus eivät enää ole
tarpeeksi Putinin imperialisteille, he vaativat sotaa ja uusien alueiden valtaamista: ”isänmaan
puolustajat” jatkavat hyökkäystään Ukrainassa pommittaen asuinalueita. Valtavia summia rahaa
investoidaan murha-aseisiin, samalla kun ihmiset köyhtyvät entisestään.

Osa ihmisitä jää ilman ruokaa ja asuinpaikkaa, ei sen tähden, ettei resursseja riittäisi kaikille
jaettavaksi vaan koska niitä jaetaan epäreilusti: yksi omistaa lukuisia palatseja, kun toisilla ei ole
edes mökkiä, missä asua.

Ylläpitääkseen ja kasvattaakseen omaa etuaan, valtio julistaa sotia. Kuka joutuu keräämään
sisäelimensä omin käsin, kenen raajat repeytyvät räjähdyksissä irti, keiden perheet joutuvat hau-
taamaan omat lapsensa? Tietenkään mikään tästä ei koske hallitsevaa vähemmistöä.

Meidän täytyy vastustaa tätä militaristista hallitusta ja sotaa kaikella voimallamme. Levitä tä-
tä tietoa tovereillesi, taistele parhaan kykysi mukaan. Ei sotaa paitsi luokkasotaa. Solidaarisuutta
pommien sijaan.
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Anarkistitaistelijat-kollektiivin
kannanotto Venäjän hyökkäykseen



Seuraava lausunto julkaistiin Venäjällä sijaitsevan Anarkistitaistelijat [Боец Анархист] -
kollektiivin Telegram-kanavalla. CrimethInc.- kollektiivin sivuilta löytyy myös muita venäläisten
anarkistien näkökulmia sotaan.

Kantamme Ukrainan tapahtumiin on selkeästi luettavissa aikaisemmista teksteistä. Olemme
kuitenkin sitä mieltä, että meidän on parempi ilmaista mielipiteemme täsmällisesti, jotta mitään
ei jää epäselväksi.

Me, anarkististen taistelijoiden kollektiivi, emme missään tapauksessa ole Ukrainan valtion
ihailijoita. Olemme toistuvasti kritisoineet sitä sekä tukeneet siihen kohdistuvaa vastarintaa, ja
Ukrainan turvallisuuspalvelu on laajamittaisesti tukahduttanut VirtualSim-palvelun toimintaa
yrittäessään taistella meitä vastaan.

Tulemme palaamaan tähän toimintamalliin, kun Venäjän hyökkäyksen uhka on ohi. Kaikki
valtiot ovat keskitysleirejä.

Mutta se, mitä Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu, ei sovi yksinkertaiseen muottiin – tai aja-
tukseen siitä, että jokaisen anarkistin tulisi taistella kuolemaan asti aiheuttaakseen ”oman” val-
tionsa sotilaallisen häviön.

Tämä johtuu siitä, että kyseessä ei ole kahden tasavertaisen valtion taistelu pääoman vaiku-
tuspiirien uudelleenjaosta, johon voisi soveltaa Eskobarin aksioomaa.2

Ukrainassa on meneillään imperialistinen hyökkäys – hyökkäys, joka onnistuessaan johtaisi
vapauden heikkenemiseen kaikkialla maailmassa, Ukrainassa, Venäjällä ja mahdollisesti muissa-
kin maissa. Hyökkäyksen onnistuminen myös lisäisi todennäköisyyttä siihen, että sota jatkuu ja
laajenee globaaliksi konfliktiksi.

Ukrainan kannalta tämä on selvää. Mutta Venäjän näkökulmasta lyhyt voitokas sota (yhdessä
ulkoisten pakotteiden kanssa) antaisi Putinin hallinnolle sen, mitä siltä tällä hetkellä puuttuu.
Sen luoma isänmaallisuuden kasvu osassa väestöä antaisi hallinnolle vapaat kädet mihin tahansa
toimiin. Lisäksi talouden heikko tila voitaisiin laittaa sanktioiden ja sodan piikkiin.

Nykytilanteessa Venäjän häviö avaisi mahdollisuuksia kansan heräämiseen samalla tavalla
kuin tapahtui vuonna 1905 (kunVenäjän häviö Japania vastaan johti laajamittaiseen kapinointiin)
ja vuonna 1917 (jolloin Venäjän vaikea tilanne ensimmäisessä maailmansodassa johti Venäjän
vallankumoukseen) – avaten kansan silmät sille, mitä heidän kotimaassaan tapahtuu.

Mitä Ukrainaan tulee, sen voitto avaisi tien ruohonjuuritason demokratian vahvistamiseen,
sillä voitto on saavutettavissa ainoastaan kansan järjestäytymisen, keskinäisen avun ja kollektii-
visen vastarinnan kautta. Edellä mainittujen toimien tulisi olla oikea vastaus niihin haas-
teisiin, jotka sota aiheuttaa yhteiskunnalle.

Eivätkä nämä ruohonjuuritason järjestäytymisen rakenteet katoa sodan loputtua.
Ukrainan voitto ei tietenkään ratkaisisi kaikkia kyseisen yhteiskunnan ongelmia – ne on rat-

kaistava hyödyntämällä niitä paremman yhteiskunnan luomisen mahdollisuuksia, joita hallin-
non epävakaus sodan jälkimainingeissa avaa. Tappio ei millään tasolla ratkaise Ukrainan yhteis-
kunnallisia ongelmia, vaan pahentaa niitä moninkertaisesti.

Kaikki nämä seikat, kutsukaamme niitä vaikka geopoliittisiksi syiksi, ovat tärkeitä syitä sille,
miksi tuemme Ukrainaa tässä konfliktissa. Ne eivät kuitenkaan ole ensisijaisia syitä. Tärkeimmät
syyt ovat moraalisia: yksinkertainen totuus on, että Venäjä on hyökkääjä ja konfliktin aloittaja,

2 Eskobar oli ukrainalaisen rockbändin, Bredorin, vokalisti. Haastattelussa kauan sitten hän sanoi kuuluisan
lauseen, josta tuli meemi, ja joka meni suunnilleen näin: ”Kun olet pakotettu valitsemaan kahden epätoivotun vaih-
toehdon välillä muiden vaihtoehtojen puuttuessa täysin.”
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ja että se harjoittaa avoimen fasistista politiikka. Se kutsuu sotaa rauhaksi. Venäjä valehtelee ja
tappaa.

Sen aggressiivisten toimien takia ihmiset kuolevat ja kärsivät konfliktin molemmilla puolilla.
Kyllä, myös ne sotilaat, jotka heitetään sotaan tykinruoaksi (emme tässä puhu heistä, joille ”sota
on luonnollista”, jotka meidän mielestämme ovat hädin tuskin ihmisiä). Kuolema ja kärsimys
jatkuvat, kunnes ne lopetetaan.

Tämän vuoksi kannustamme kaikkia, jotka lukevat tämän, ja jotka eivät ole täysin tunteetto-
mia, osoittamaan solidaarisuutta Ukrainan kansalle (ei valtiolle‼!) ja tukemaan heidän kamppai-
luaan vapauden puolesta Putinin tyranniaa vastaan.

Kohtaloksemme on osunut elää historiallisesti merkittävänä aikana. Tehkäämme tästä histo-
riankirjojen luvusta häpeällisen sijaan sellainen, josta voimme olla ylpeitä.

Vapaus maailman kansoille! Rauhaa Ukrainan kansalle! Ei Putinin hyökkäykselle!
Ei sodalle!
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Hämärä ennen aamunkoittoa



Seuraava teksti julkaistiin alunperin venäjänkielisenä podcastina 26.2.2022 Autonomous Action
-nettisivulla.
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Sota

Torstaiaamuna Putin laukaisi suurimman sodan Euroopassa sitten toisen maailmansodan.
Hän piilottelee Donbassin separatistialueen väitettyjen etujen takana, vaikkakin DNR ja LNR
[Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat] olivat varsin tyytyväisiä itsenäisen valtion aseman
tunnustamisesta, Venäjän armeijan virallisesta saapumisesta ja luvatuista puolestatoista biljoo-
nasta ruplasta. On hyvä muistaa, että ruuan ja vuokrien hinnat ovat päivä päivältä nousseet
Venäjällä useiden kuukausien ajan.

Kreml on esittänyt absurdeja vaatimuksia Kiovan virkavallalle – aloitetaan ”denatsifikaatios-
ta”. On totta, kiitos heidän aktiivisen osallistumisensa Maidanin vuoden 2014 protesteihin, että
ukrainalainen äärioikeisto on varmistanut normaalia suuremman aseman politiikassa ja lakia
toimeenpanevissa virastoissa. He eivät ole kuitenkaan voittaneet yli muutamaa prosenttia äänis-
tä yksissäkään vuoden 2014 jälkeen Ukrainassa järjestetyissä vaaleissa. Ukrainan presidentti on
juutalainen. Ukrainalaisen äärioikeiston ongelma tulee ratkaista, mutta sitä ei voida ratkaista ve-
näläisin tankein. Kremlin muut syytökset Ukrainaa kohtaan – korruptiosta, vaalien manipuloin-
nista ja epärehellisistä oikeusistuimista – Kreml voisi aiheellisemmin osoittaa itseään kohtaan.
Nyt venäläiset sotajoukot ovat, sanan koko merkityksessä, miehittäjiä vieraassa maassa – riip-
pumatta siitä miten tämä on ristiriidassa Suuresta Isänmaallisesta Sodasta kertovien tarinoiden
äärellä kasvaneiden ihmisten odotusten kanssa.

Venäjä on päätynyt kansainvälisesti eristetyksi. [Turkin presidentti Recep Tayyip] Erdoğan,
[Kiinan kommunistisen puolueen pääsihteeri] Xi Jingping ja jopa Taliban pyytävät Putinia lopet-
tamaan sotatoimet. Eurooppa ja Yhdysvallat asettavat uusia pakotteita Venäjää vastaan päivit-
täin.

Sodan kolmas päivä on tulossa tätä tekstiä valmistellessa. Venäjän armeijalla on selkeä ylivoi-
ma Ukrainan armeijaan verrattuna, mutta sota ei tunnu menevän täysin Putinin suunnitelmien
mukaisesti. Ilmeisesti hän odotti voittavansa yhdessä tai kahdessa päivässä vähäisellä tai olemat-
tomalla vastarinnalla, mutta taisteluja on käyty tosissaan koko Ukrainan alueella.

Venäläiset ja koko maailma katsovat nyt videoita, joissa näytetään ammuksien osumista
asuintaloihin, panssariautoa ajamassa vanhuksen yli, ruumiita ja ampumisia.

Roskomnadzor (Venäjän liittovaltion kommunikaation, informaatioteknologian ja massame-
dian valvontaelin) yrittää edelleen uhkailla koko internetiä. ”Älkää kutsuko tätä sodaksi vaan
erikoisoperaatioksi”, se vaatii. Harva kuitenkaan ottaa heitä enää tosissaan. Niin kauan kuin in-
ternetiä ei suljeta Venäjällä kokonaan, tietolähteiden määrä pysyy riittävänä. Suosittelemme kui-
tenkin varmuuden vuoksi, jälleen kerran, asentamaan Tor-verkon etukäteen käyttäen siltoja ja
VPN- ja Psiphone-yhteyksiä.

Pakotteiden ja sodan seuraamukset alkavat vähitellen vaikuttaa venäläisiin: paperiraha oli
loppunut suurimmasta osasta Moskovan pankkiautomaatte- ja perjantaina. Miksi? Koska edelli-
senä päivänä ihmiset olivat nostaneet 111 miljardia ruplaa pankeista – kaikki säästönsä. Asun-
tomarkkinat romahtivat, ja asuintalojen rakentaminen on Venäjän talouden tärkein haara. Ulko-
mainen autoteollisuus lakkauttaa vaiheittain autojen viennin Venäjälle. Keskuspankki hillitsee
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keinotekoisesti dollarin ja euron vaihtokursseja. Kaikkien venäläisten yhtiöiden osakkeet romah-
tivat rajusti. Kaikki ymmärtävät, että tilanne tulee vain pahenemaan.
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Vain Putin tarvitsee tätä

Venäläisten reaktio Ukrainan sotaan on täysin eri verrattuna vuoteen 2014 [kun Venäjä otti
Krimin haltuunsa Ukrainan vallankumouksen jälkeen]. Monet vaativat sodan välitöntä päättä-
mistä, heidän joukossaan hallitukselle työskenteleviä julkisuuden henkilöitä. Venäläisen TV:n
kirkkaimman tähden Ivan Urgantin poisto lähetyksistä oli merkittävä tapahtuma.

Laaja enemmistö niistä, jotka edelleen tukevat Putinia, vastustavat sotaa. Keskimääräinen
Putinin kannattaja ajattelee vain nyt, että kaikki on laskelmoitu, sota ei veny pitkäkestoiseksi,
Venäjän talous selviää. On vaikea elää sen tiedon kanssa, että maata hallitsee häiriintynyt ihmi-
nen: Don Quijote, jolla on maailman vahvimpiin kuuluva miljoonapäinen armeija, Don Quijote,
jolla on koko ihmiskunnan tuhoamiseen kykenevä ydinase. On vaikea ymmärtää, miten joku voi
pommittaa naapurissa sijaitsevaa veljesvaltiota ja tuhota oman maansa talouden.

Rajattomasta vallasta suuresti nauttiessaan Putin on asteittain irtautunut todellisuudesta.
Kuulemme kahden viikon karanteeneista tavallisille kuolevaisille, joiden tarvitsee tavata Ve-
näjän presidentti syystä tai toisesta, sekä jättimäisen pituisista pöydistä, joiden äärellä Putin
vastaanottaa ministerinsä sekä muut valtionjohtajat.

Putin on aina ollut poliitikko, joka osaa pitää sekä turvajoukot että oligarkit tyytyväisinä. Nyt
presidentti on vetäytynyt tästä roolista ja lähtenyt itsenäiselle matkalle seniiliyden rajattomalle
merelle. Olemme valmiita lyömään parhaasta viskipullosta vetoa, että lähitulevaisuudessa herra
presidentti saattaa kokea omasta lähipiiristään nousevan vallankaappauksen.

Venäjä saattaa aloittaa vuoden 2023 jonkin toisen valtajärjestelmän ja henkilön alaisuudessa.
Millainen se tulee olemaan, jää nähtäväksi. Nyt on vielä hämärä ennen aamunkoittoa.

Tällä välin Venäjällä pidetään mielenosoituksia sotaa vastaan. Anarkistit osallistuvat niihin
Moskovassa, Pietarissa, Kazanissa, Permissä, Irkutskissa, Jekaterinburgissa jamuissa kaupungeis-
sa. Venäjällä mielenosoitusten järjestäminen on erittäin hankalaa; ne ovat täynnä hallinnollisia
ja lainsäädännöllisiä uhkia, puhumattakaan vanhasta kunnon poliisiväkivallasta. Mutta ihmiset
osallistuvat niihin siitä huolimatta. Tuhansia on jo pidätetty, muttamielenosoitukset jatkuvat. Ve-
näjä on tätä sotaa vastaan ja Putinia vastaan! Tule mukaan, milloin ja missä tahansa sinulle sopii!
Lyöttäydy yhteen ystävien ja samanmielisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen media on ehdottanut
sunnuntaita klo 16 yleiseksi protestiajaksi. Tämä päivä ja tämä hetki ei ole muita huonompi. Voit
ladata sodanvastaisia lehtisiä levitettäväksi ja julkaistavaksi nettisivuiltamme sekä sosiaalisesta
mediastamme.

Samaan aikaan ukrainalaiset anarkistit osallistuvat kaupunkiensa alueelliseen puolustukseen.
Juuri nyt puolustautuminen on heille vaikeampaa kuin venäläisille, mutta tämä puolustus on yksi
ja sama. Tämä on vapauden puolustamista diktatuuria vastaan, tahdonvoiman puolustamista
kahleita vastaan, normaalien ihmisten puolustamista häiriintyneitä presidenttejä vastaan.
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Lampaidenne luokse

Jos Putin yhtäkkiä tulee kuin ihmeen kaupalla järkiinsä, ja sota loppuu näinä päivinä, olem-
meko valmiita ”palaamaan lampaidemme luokse” kuten ranskalaiset sanovat? On todennäköistä,
että meidät heitetään ulos Euroopan neuvostosta. Täten venäläiset menettävät mahdollisuuten-
sa hakea osaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, ja pian Kreml voi palauttaa kuolemantuo-
mion.

Toistaiseksi palaamme uutisiin kaikkien äskettäisten vuosien hengessä: juuri nyt valtion duu-
ma [lainsäädännöllinen elin Venäjän hallinnossa] on hyväksymässä lakia, jonka mukaan asevel-
vollisen tulee itse ilmoittautua värväystoimistoon kutsuntojen odottamisen sijaan. Putin nosti
myös äskettäin poliisien palkkoja. Ja syyttäjäntoimisto vaatii valituksessaan kanskilaisen anar-
kistin, ”Minecraft- terrorismista” tuomitun Nikita Uvarovin [joka pidätettiin 14-vuotiaana lento-
lehtisten levittämisestä kotikaupungissaan], tuomion kasvattamista viidestä vuodesta yhdeksään
vuoteen.

Tiedät itse, mitä tälle kaikelle pitää tehdä.
Vapaus kansalle! Kuolema imperiumeille!
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